МАТУРСКИ ИСПИТ
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ
-теоријски део-

1.Здравствена нега –дефиниција, задаци и улога неге као дисциплине
2.Етика здравствених радника
3.Принципи здравствене неге деце
4.Изолација, здравствени надзор, карантин
5.Дезинфекција, депедикулација, дератизација
6.Стерилизација сувом топлотом
7.Стерилизација у аутоклаву
8.Основни садржаји неге и сестринског рада
9.Кућни ред болнице, примопредаја дужности на болничком одељењу
10.Медицинска документација стационираних здравствених установа
11.Превенција интарахоспиталних инфекција
12.Дечија соба и њене карактеристике
13.Декубитус-превенција декубитуса
14.Особености психофизичког и социјалног раста и развоја детета, фактори који утичу на
раст и развој
15.Особености физичког раста детета
16.Посматрање болесног детета
17.Температура-мерење и евиденција
18.Дисање као витална функција-посматрање и евиденција
19.Пулс као витална функција-посматрање и евиденција
20.Артеријска тензија-техника мерења и евиденција
21.Путеви уношења лекова у организам
22.Серопрофилакса-активна и пасивна заштита

23.Анафилакса и антишок терапија
24.Примена топлоте и криотерапија у нези и лечењу
25.Урин као дијагностички материјал
26.Физиолошке особине новорођенчета
27.Мајчино млеко,особине и састав
28.Дојење, препреке дојењу, одбијање дојенчета од природне исхране
29.Припрема мајке и детета за први подој
30.Двоврсна исхрана одојчета
31.Општа правила дохрањивања одојчета
32.Кравље млеко и поремећаји који се јављају у току исхране одојчета
33.Увођење допунске исхране,модификација крављег млека за одојче после 4-6 месеца
34.Принципи вештачке исхране
35.Пријем детета на инфективно одољење
36.Осипне грознице, изолација на инфективном одељењу
37.Здравствена нега деце оболеле од морбила
38.Улога сестре у нези детета оболелог од scarlatinea
39.Дијетална исхрана код деце оболеле од scarlatinea
40.Карактеристике и улога сестре у нези детета оболелог од varicellae
41.Здравствена нега деце оболеле од менингитиса
42.Здравствена нега оболелог детета од хепатитиса, здравствено васпитни рад са мајком
43.Рехидратација код акутног пролива
44.Појење новорођенчета и перорална рехидратација
45.Антидијаројична исхрана
46.Здравствена нега деце код кожно-венеричних болести
47.Прва помоћ код тровања лековима
48.Прва помоћ код епилептичног напада
49.Крвне групе и Rh-фактор

50.Индикације за трансфузију крви
51.Замена за крв и деривати крви
52.Здравствена нега детета са гастростомом
53.Препознавање хипогликемије и прва помоћ
54.Прва помоћ код тровања инсектицидима
55.Прва помоћ код акутног абдомена
56.Прва помоћ код опструкције дисајних путева
57.Здравствена нега деце код тровања гљивама
58.Припрема детета за IVP
59.Здравствена нега детета са астматичним нападом
60.Здравствена нега деце оболеле од TBC-исхрана, рехабилитација, туберкулинске пробе
61.Крварење, симптоми и знаци крварења
62.KPCR
63.Механичка вентилација
64.Здравствена нега деце код акутне респираторне инсуфицијенције
65.Здравствена нега деце код болести дигестивног тракта
66.Здравствена нега деце код тровања храном
67.Екснагвинотрансфузија код новорођенчета
68.Принципи здравствене неге болесног новорођенчета
69.Организација рада хирушке клинике
70.Превенција постоперативних компликација
71.Дужности сестре код примене дренаже
72.Здравствена нега код обољења кардиоваскуларног система
73.Здравствена нега и исхрана деце са срчаним обољењима
74.Поступак са дететом у хипотермији
75.Здравствена нега деце у кетоацидози
76.Здравствена нега деце са бубрежном инсуфицијенцијом

77.Здравствена нега код обељења урогениталног система
78.Врсте инкубатора и њихов значај у нези новорођенчета
79.АИДС-мере заштите и здравствено-васпитни рад
80.Здравствена нега деце са болестима крви и крвотворних органа
81.Глутенска ентеропатија
82.Цистична фибриза-нега и исхрана детета
83.Здравствено –васпитни рад са децом са поремећајима у понашању
84.Активно учешће ПСТ у процесу васпитања инклузивне деце
85.Здравствено – васпитни рад код оболелих од крвних и малигних болести
86.Мониторинг систем
87.Нуклеарна магнетна резонанца

МАТУРСКИ ИСПИТ
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ДЕЦЕ
-практични део1.Одржавање личне хигијене детета (купање,запирање)
2.Одржавање личне хигијене детета (повијање)
3.Одржавање личне хигијене детета (нега чула)
4. Одржавање личне хигијене детета(скидање темењаче,подсецање ноктију,обрада пупка
код новорођенчета)
5.Техника извођења анропометријских мерења
6.Припрема материјала за лекарску визиту
7.Техника храњења новорођенчади и одојчади (природна исхрана)
8. Техника храњења новорођенчади и одојчади(вештачка исхрана)
9.Техника мерења ТТ и регистровање у Т листу
10.Техника мерења пулса и регистровање у Т листу
11. Техника мерења дисања и регистровање у Т листу
12. Техника мерења ТА и регистровање у Т листу
13.Узимање спутума за хемијски и бактериолошки преглед (експекторација)
14.Поступци за узимање урина за хемијски и бактериолошки преглед
15.Узимање столице за хемијски и бактериолошки преглед
16.Техника узимање брисева
17.Техника извођења евакоклизме
18.Припрема детета и материјала за узимање крви
19.SE крви ,постављање и очитавање
20.Припрема материјала и техника апликовања I.C, проба
21. Припрема материјала и техника апликовања S.C. ињекције
22. Припрема материјала и техника апликовања I.M. ињекције
23.Антишок терапија

24. Припрема материјала и техника апликовања I.V. ињекције
25.Припрема инфузионих раствора
26.Припрема инструмената за стерилизацију
27.Стерилизација у аутоклаву
28.Дезинфекција,дезинфекциона средства и припрема за употребу
29.Прва нега новорођенчета
30.Припрема и давање инсулина деци
31.Профилакса декубитуса
32.Давање О2 и руковање апаратом
33.Постављање болесног детета у фовлеров положај
34.Припрема детета и материјала за плеуралну пункцију
35.Узимање спутума за хемијски и бактериолошки преглед-гастролаважа
36.Припрема детета за извођење елекрокардиографије
37.Техника храњења недоношчета
38.Припрема детета за EEG
39.Бронхоскопија
40.Бронхографија
41.Респираторна кинезитерапија
42.Здравствена нега деце са екцемом и уртикаријом
43.Апликација цитостатика и зрачна терапија
44.Хемодијализа
45.Перитонеална дијализа
46.Принципи неге код конвулзивних стања, status epileptikus

